ZÁPISNICA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta,
konaného dňa 17.7.2019 v Muránskej Hute
P r í t o m n í : - podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice
1. Otvorenie, schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, schválenie
programu rokovania.
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta otvoril o 14:00 hod. a viedol
starosta obce, p. Marian Szentandrássi, ktorý privítal všetkých prítomných. Konštatoval, že
zasadnutie je zvolané v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5
poslancov, z celkového počtu 5, takže je uznášania schopné.
Za zapisovateľku starosta určil pani:
Za overovateľov zápisnice starosta obce určil:

Janku Hrbálovú
František Gombaský a Juraj Lukáš

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ktorý bol vyvesený na obecnej
tabuli a obecnej webovej stránke: www.muránskahuta.sk
O programe rokovania dal starosta obce hlasovať:
Výsledky hlasovania :
Prítomní
5
Za
5
Proti
0
Zdržali sa
0
Uznesenie č.: 32/2019 :
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
Schvaľuje p r o g r a m rokovania obecného zastupiteľstva v nasledovnom znení :
1. Otvorenie. Určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Schválenie nákupu budovy bývalých potravín č. 109
4. Schválenie dobrovoľnej zbierky na nákup budovy sup. č. 109 pre
„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“
5. Rôzne
6. Návrh uznesení
7. Záver
K bodu č.3. Schválenie nákupu budovy bývalých potravín č. 109
Starosta odprezentoval že sa mu podarilo znížiť nákupnú cenu od schválenej OZ zo dňa
11.6.2019 o 3 000€ na sumu 32 000€ a dohodnúť splátky podľa požiadavky OZ. Starosta
odprezentoval kúpnu zmluvu a podmienky prevodu. Starosta dal hlasovať o schválení kúpnej
zmluvy

Uznesenie č. 33/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje
Nákup nehnuteľného majetku nehnuteľností zapísaných na LV č. 224, ktorý je vedený
Okresným úradom Revúca, pre kat. územie Muránska Huta , okres Revúca, obec Muránska
Huta a to pozemok - parcela registra “C“ parcelné číslo 468 - výmera 959 m2 - zastavaná
plocha a nádvorie, budova súpisné číslo 109 , postavená na parcele registra “C“ parcelné číslo
468 od bezpodielových spoluvlastníkov majiteľov: pána Tomáša Kajla, a pani Renáty
Kajlovej, rodenej Ráczovej, obaja bytom Košice PSČ 04001 Cesta pod Hradovou 788/32.
Za kúpnu cenu, ktorá bola ustálená na základe dohody účastníkov zmluvy, na sume 32 000
EUR, ( slovom tridsaťdva tisíc eur ). Kupujúci zaplatí kúpnu cenu na účet predávajúceho
v splátkach takto: 12 000€ v roku 2019: t.j. 8 000€ po podpise zmluvy, 4 000€ do konca roka
2019, ostávajúcich 20 000€ do konca roka 2020 podľa splátkového kalendára 4x splátky po
5 000€ v štvrťročných splátkach ( do 31.3.2020,do 30.6.2020, 30.9.2020 a do 31.12.2020).
Poveruje
Starostu obce na podpis kúpnej zmluvy s pánom Tomášom Kajlom a pani Renátou Kajlovou
podľa schválenej kúpnej ceny: 32 000 EUR, ( slovom tridsaťdva tisíc eur ) a splátok :
12 000€ v roku 2019: t.j. 8 000€ po podpise zmluvy, 4 000€ do konca roka 2019
ostávajúcich 20 000€ do konca roka 2020 podľa splátkového kalendára 4x splátky po
5 000€ v štvrťročných splátkach ( do 31.3.2020,do 30.6.2020, 30.9.2020 a do 31.12.2020).
Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 4. Schválenie dobrovoľnej zbierky na nákup budovy sup.č. 109 pre
„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“
Zastupiteľstvu OU a starostovi ide o zachovanie histórie obce pre ďalšie pokolenia a tiež ide
o pamiatku tých, ktorí sa zaslúžili o doterajší vzhľad obce. Rovnako je dôležité, aby sa vzhľad
a pamiatky, ktoré sú ešte dostupné zachránili a zveľaďovali. Patrí k tomu aj budova, ktorá je
dominantnou pri vstupe do obce, takže jej môžeme dať honosnejší názov a to „Vstupná brána
do obce“ .
Dobrovoľnú zbierku na nákup budovy súpisne číslo 109, v obci Muránska Huta, okres
Revúca pre:
„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“
Pri uzávierkach 31.12.2019 a 31.12.2020 správa o úspešnosti zbierky
so zverejnením neanonymných darcov, zápisom do kroniky obce.

sumárne

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta
Schválenie dobrovoľnej zbierky na nákup budovy sup.č. 109 pre
„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
dobrovoľnú zbierku na nákup budovy súpisne číslo 109, v obci Muránska Huta, okres Revúca
pre
„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“
vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku s názvom
„Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce Muránska Huta“
Ustanovuje
podmienky dobrovoľnej zbierky:
-

-

subjektu na pomoc, ktorému sa zbierka organizuje:
Obec Muránska Huta – „Zachovanie histórie obce – krajšia vstupná brána do obce
Muránska Huta“
usporiadateľ zbierky: Obec Muránska Huta Muránska Huta č.2 049 01 Muránska
Huta, IČO: 00328 553 DIČ: 20274561992020724739

-

-

účel zbierky: Financovanie nákupu budovy na zriadenie pamätnej izby č.d.109 nehnuteľností zapísaných na LV č. 224
spôsob vykonania dobrovoľnej zbierky:
o Zaslaním finančných prostriedkov na účet Obce Muránska Huta vedený
v SLSP a. s Revúca., číslo IBAN SK92 0900 0000 0051 4290 6628 VS 109
správa pre príjemcu Dobrovoľná zbierka.
o V hotovosti do pokladne Obecného úradu v Muránskej Hute do pokladne Obce
s označením ,,Dobrovoľná zbierka“, počas úradných hodín.
o Darovaním predmetov, v cene ktorých je zahrnutý peňažný príspevok: Obecný
úrad Muránska Huta s označením ,,Dobrovoľná zbierka“ počas úradných
hodín.
o Zbierka predmetov súvisiacich s históriou obce na použitie do pamätnej izby:
Obecný úrad Muránska Huta s označením ,,Dobrovoľná zbierka pamätná
izba“ počas úradných hodín.
čas konania zbierky: 17.7.2019 – 31.12.2020 doba splatnosti podľa kúpnej zmluvy
miesto konania zbierky: Obec Muránska Huta

-

osoby zodpovedné za konanie zbierky: starosta Obce Muránska Huta Marian
Szentandrássi
spôsob akým sa vyúčtuje zbierka a termín vyúčtovania:
k 31.12.2019
a 31.12.2020
osoba ktorá vyúčtuje zbierku: Janka Hrbálová, administratívny pracovník obce
Muránska Huta
kontrola vyúčtovania zbierky: Hlavný kontrolór Obce Muránska Huta, Ing. Erika
Ľapinová PhD.
správa o výsledku a poskytnutí finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou
zbierkou
Správu spracuje starosta Obce Muránska Huta Marian Szentandrássi.
Zbierkou získané prostriedky budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a
výsledkoch zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude
informovať starosta obce na Obecnom zastupiteľstve v Muránskej Hute, zverejnením
týchto údajov na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce
www.muranskahuta.sk, prípadne v médiách. Kontrolu použitia finančných
prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce.
Pri uzávierkach 31.12.2019 a 31.12.2020 správa o úspešnosti zbierky sumárne
so zverejnením neanonymných darcov, zápisom do kroniky obce.

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 5. Rôzne
a, Poslanec, p. Lukáš, upozornil na hromadiace sa sťažnosti obyvateľov na kvalitu vody
v časti Predná Hora, pravidelne zanášané batérie pieskom a následne znížený tlak v potrubí,
keďže sa pravdepodobne zanesú sitká aj na vodomeroch.
Starosta obce skontaktuje kompetentných za kvalitu vody na podniku v Revúcej, prípadne
napíše oficiálnu sťažnosť na nekvalitne dodávanú vodu v m. č. Predná Hora a zašle to aj
písomne na VVS Revúca.
K bodu č. 5. Rôzne
b, p. František Gombaský navrhol znovu dočistenie výjazdu z obce Muránska Huta, kde je
výhľad obmedzený prerastenými kríkmi, odporučenie znovu vyzvať vlastníkov parciel na
zostrih kríkov. Starosta pripomenul že riešime aj žiadosti na zrkadlá, obmedzenie rýchlosti
a zmeny značenia smeru jazdy.
K bodu č. 5. Rôzne
c, Starosta obce prezentoval priebeh správneho konania vo veci anonymného udania za výrub
liesok v starom cintoríne, kde boli už prerastené liesky. Chceli sme stihnúť výrub mimo
vegetačného obdobia a pozabudli sme, že máme neplatné povolenie na výrub náletových
drevín. Dôvod bol hlavne, že v lieskach bolo vytvorené smetisko a nedalo sa pre hustý porast

vyčistiť. Poďakoval anonymovi za aktivitu a verí, že energiu dokáže použiť aj pri separácii
odpadu a skutočnej ochrane prírody.
Starosta prečítal zápisnicu z ústneho prejedávania zo dňa 11.7.2019 a skonštatoval, že postup
ktorý zvolil, nebol správny, preto bude obci vyrubená pokuta, ktorú uhradí starosta zo svojich
vlastných prostriedkov a taktiež ošetrenie lipy malolistej na autobusovej zástavke na Prednej
Hore, ktoré sme chceli urobiť na náklady obce, vykonáme do konca roka 2020.
Oslovíme aj firmu Kvety Tatry na vzájomnú pomoc.
K bodu č. 5. Rôzne
d, Starosta obce prezentoval ponuku od p. Ing. Jána Profanta o poskytovaní konzultačných
a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencii a povinností obce vyplývajúcich
z právnych predpisov v oblasti životného prostredia v zmysle ustanovení §269 ods. 2.
Obchodného zákonníka. podmienky v ponuke a suma paušálne mesačne max sume 10€.

Uznesenie č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Muránska Huta podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Prijať ponuku na spoluprácu s p. Ing. Jánom Profantom o poskytovaní konzultačných
a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetencii a povinností obce vyplývajúcich
z právnych predpisov v oblasti životného prostredia v zmysle ustanovení §269 ods. 2.
Obchodného zákonníka.

poveruje
starostu obce prekonzultovať podmienky a podpísať zmluvu v max sume 10€/ mesiac

Výsledky hlasovania :

Prítomní
Za
Proti
Zdržali sa

5
5
0
0

K bodu č. 5. Rôzne,
e, Na obec prišla sťažnosť ohľadom parkovania pred vjazdom do brány na obecnom
pozemku. Starosta skonštatoval, že obec nemá kompetencie na riešenie sťažnosti, avšak
starosta prehovorí s majiteľom auta, ktorý parkuje pred vjazdom do brány, aby tak nekonal
a upozorní ho, že parkovanie na verejnom priestranstve je spoplatnené.

K bodu č. 5. Rôzne,
f, Komisia pre kultúru a šport prezentovala snahu usporiadať dni obce v predbežnom termíne
5.10.2019. Starosta podporuje túto aktivitu a k podpore sa pridali aj poslanci obce. Priestor na
konanie použijeme kultúrny dom a dvor budovy č. 109, ktorú práve odsúhlasili. Veríme, že
sa podarí upraviť pozemok.
Starosta vyzýva občanov o pomoc pri organizácii dní obce a privíta každý dobrý nápad do
programu a pomocnú ruku pri organizácii. Oslovíme aj farský úrad za účelom využitia
pozemku fary.
K bodu č. 5. Rôzne,
g, Starosta v snahe urovnať chybu, ktorú urobil p. Ševčík, navrhol vyzvať ho písomne
o vrátenie financií, ktoré získal podvedením poslancov tak, že mu schválili odmenu na
základe informácii, že obec je finančne dobre zabezpečená a túto informáciu potvrdil aj
hlavný kontrolór, čo sa však dokázalo ako klamstvo a poslancov oklamali za účelom získanie
financií. To, že klamali sa dokázalo na zasadnutí dňa 27.11.2018 za prítomnosti poslancov,
ktorí boli na rokovaní ako poslanci alebo hostia a ďalší svedkovia, kde v ten deň uznesením č.
98/2018 túto odmenu zrušilo. Dva mesiace už však boli vyplatené, plus navýšenie
dovolenkového priemeru, čo stálo obec 2181,40€, ktoré boli pre obec nákladom, ktorý
vznikol na základe podvodu. Nehovoriac o tom, že poslanci schvaľovali odmenu 1500€ - 3x
po 500€ a nie 50% navýšenie platu do konca volebného obdobia. Termín na vrátenie má
p. Ševčik do 31.7.2019. List odošle starosta obce v čo najkratšom čase. Poslanecký zbor túto
aktivitu jednoznačne podporil.
K bodu č. 5. Rôzne
h, Starosta odprezentoval text ohľadom plnenie VZN 14/2015 na využívanie verejných
obecných pozemkov. Text bude vyvesený na nástenke od 24.7.2019.
V termíne 15.8. 2019 urobí starosta uzávierku priznaní k dani, ak tam nebudú všetci, ktorí
verejný priestor využívajú, pošle výzvu na podanie dane. Poslanci jednohlasne podporili
tento postup.
Text zo zápisnice zo dňa 11.6.2019 plnenie VZN č. 14/2015
Starosta prečítal platné VZN a skonštatoval, že povinnosť občanov je zanedbávaná a neplní
sa, čo je porušenie VZN, porušuje sa miesto spôsob a výber dane.
Starosta prečítal zápisnicu zo 4.4.2019 – upozornil, že v prvom rade je bezpečnosť a Obec je
zodpovedná za svoj pozemok taktiež estetický dôvod a výber dane.
Obecné zastupiteľstvo obce Muránska Huta vyzýva občanov dodržiavať mechanizmus –
nahlásenie – schválenie - výpočet - vyrúbenie dane – platba, túto povinnosť kontrolovať
a pripomenúť na obecnej tabuli. Vyzvať všetkých užívateľov a podať spätne daňové priznanie
na obecnom úrade do 15.8.2019. Povinnosť občanov požiadať o povolenie použiť tieto
priestory a uhradiť príslušný poplatok za obdobie, ktoré požaduje využívať a aj ktoré
doteraz využíval. Zastupiteľstvo odporúča kontrolovať daň mesačne. Zastupiteľstvo
jednohlasne podporuje dodržiavanie VZN 14/2015 a stanovených pravidiel odôvodnených
v zápisnici z 4.4.2019.
Text zo zápisnice zo dňa 4.4.2019
Pri kontrole obce sme zistili nutnosť úpravy VZN č. 14/2015 o miestnych daniach,
poplatkoch čl. 7. Daň za užívanie verejného priestranstva.
Cieľom je v prvom rade dodržať bezpečnosť našich občanov, takže materiál nemôže byť na
miestach, kde by bola ochrana zdravia ohrozená a taktiež uloženie materiálu musí byť také,

aby neohrozilo zdravie a život občanov. Za svoje pozemky je stále zodpovedná obec, stále je
to jej majetok, aj keď ho prenajme. Návrh starostu je pre tento prípad obec poistiť. Úhrada
poistného bude z poplatkov za prenájom plochy, kde bude nutné v budúcom roku toto
poistenie zohľadniť pri nastavovaní sadzby. Starosta vyzval poslancov na návrh sadzby na rok
2020.
Druhý dôležitý parameter na povolenie uskladnenia na obecnom priestore je estetický dôvod.
Našou snahou je obec zveľaďovať a skrášľovať, ak materiál pôsobí v neprospech tohto
parametra nedovolíme použitie tohto priestoru.
Vo VZN je vznik daňovej povinnosti dňom začatia užívania. Dôležité je uviesť presný
mechanizmus platenia: nahlásenie- schválenie- výpočet - vyrubenie dane - platba, túto
povinnosť kontrolovať a pripomenúť na obecnej tabuli. Povinnosť občanov požiadať
o povolenie použiť tieto priestory a uhradiť príslušný poplatok za obdobie, ktoré požaduje
využívať a aj ktoré doteraz využíval. Zastupiteľstvo odporúča vyberať daň mesačne. Starosta
pripraví pravidlá na bezpečné uloženie materiálu.
K bodu č. 6. návrh uznesení
Všetky uznesenia boli prezentované a schvaľované. Pri každom hlasovaní sú bez výhrad.
K bodu č. 7. záver
Starosta poďakoval poslancom, za aktívnu účasť a teší sa na ďalšie podnety a návrhy od
poslancov a členov komisie.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 15:50 hod.
Zápisnicu vyhotovil zapisovateľka:
Overovatelia:

starosta obce:

Janka Hrbálová

.................................

1/ František Gombaský

.................................

2/ Juraj Lukáš

.................................

Marian Szentandrássi

.................................

Prílohy
zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného dňa 04.04.2019 v
Muránskej Hute:
1./ Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Muránska Huta konaného
dňa 17.07.2019 v Muránskej Hute,

Marian Szentandrássi

....................................................................................

Janka Hrbálová

....................................................................................

Vladimír Sedlák

....................................................................................

František Gombaský

....................................................................................

Bc. Matúš Chlebovič

....................................................................................

Juraj Lukáš

....................................................................................

Zdenko Zajac

....................................................................................

Hostia
..............................

....................................................................................

..............................

....................................................................................

..............................

....................................................................................

..............................

....................................................................................

